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Σχέδιο μαθήματος 

 

Για τη διδασκαλία του δράματος, απαιτούνται 4 διδακτικές ώρες 

ΘΕΜΑ Η καταστροφή με την έννοια ότι φτάσαμε στο 
τέλος της ανθρωπιάς είτε απέναντι στους 
άλλους ανθρώπους είτε απέναντι στο σύμπαν. 

ΕΡΩΤΗΜΑ Ποιες είναι εκείνες οι αξίες που πραγματικά 
αναδεικνύουν τον Άνθρωπο και δικαιολογούν 
την αναγκαιότητα της ύπαρξης και της δράσης 
του; 

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Τι μπορεί να μας απ-ανθρωποποιήσει; 
Μήπως οδηγούμαστε ηθελημένα στην 
καταστροφή; Οι αξίες με βάση τις οποίες 
συμβιώνουμε με τους ανθρώπους μας μήπως 
είναι στην ουσία τους κοινές με εκείνες που 
καθορίζουν τη σχέση μας με το σύμπαν 
(περιβάλλον, σχέση με την ιστορία, 
μεταφυσικές προσδοκίες); Τι είναι εκείνο που 
μπορεί να προκαλέσει την καταστροφή του 
είδους μας και, άρα, το τέλος της ιστορίας;  

ΠΗΓΕΣ/ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ  Το θεατρικό έργο Το τέλος του παιχνιδιού του 
Σάμιουελ Μπέκετ και τα ποιήματά του 
Σαχλοκουβέντες, η Καινή Διαθήκη, οι 
Χριστουγεννιάτικες ιστορίες του Κάρολου 
Ντίκενς 

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟ Ο Κλοβ, επιζήσας της καταστροφής του 
ανθρώπινου πολιτισμού, ζει σε ένα σκοτεινό 
υπόγειο, κρατώντας φυλακισμένους τους 
ελάχιστους άλλους επιζήσαντες. Αυτή την 
ημέρα θα του δοθεί η ευκαιρία να κερδίσει τη 
συνέχιση ή όχι της ιστορίας του ανθρώπινου 
γένους. 

ΡΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Κλοβ, φυλακισμένοι επιζήσαντες, άνθρωποι 
διάφορων κοινωνικών ομάδων της πριν από 
την καταστροφή ζωής του Κλοβ. 

ΡΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ Κλοβ, Οραματισμός της Κρίσης. 
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Παιχνίδι γνωριμίας: Μικρή τελετουργία της εξομολόγησης 

 

Ζητείται από τα παιδιά να σχηματίσουν κύκλο, με την πλάτη τους στραμμένη 

προς το εσωτερικό του. Στον σχηματισμό αυτό συμμετέχει και ο δάσκαλος. 

 

• Καθένας με τη σειρά του λέει το όνομά του, προκειμένου να γίνει η 

πρώτη γνωριμία. 

• Καθένας με τη σειρά και όσο γίνεται πιο σύντομα και περιεκτικά 

περιγράφει την πιο όμορφη εικόνα που είδε τον τελευταίο καιρό. 

• Καθένας με τη σειρά λέει το πιο όμορφο πράγμα που άκουσε (είτε 

απευθυνόταν σε αυτόν είτε σε κάποιον άλλον) τον τελευταίο καιρό. 

 

Στόχος: Να δημιουργηθούν μέσω της αμοιβαίας εξομολόγησης πιο στενοί 

δεσμοί ανάμεσα στα μέλη της ομάδας αλλά και, μέσω αυτού του μικρού 

τελετουργικού, να εστιάσει το ενδιαφέρον τους σε κάτι απρόσμενο και μη 

συνηθισμένο. Το γεγονός ότι τα άτομα δεν κοιτάζονται διευκολύνει τις 

«εξομολογήσεις» , ενώ το περιεχόμενο της δραστηριότητας επιτρέπει στους 

συμμετέχοντες, μια και πρόκειται να ασχοληθούν με ένα αρκετά δύσκολο – 

ίσως και απαισιόδοξο -  θέμα, να έχουν εξαρχής στο μυαλό τους και τη θετική 

πλευρά της ανθρώπινης ύπαρξης. 

 

 

Χτίσιμο ρόλου: Ο Κλοβ 

 

1η φάση: Γνωριμία με τον εαυτό μου 

Τα παιδιά κλείνουν τα μάτια τους και στέκονται ακίνητα στο χώρο. Ο 

δάσκαλος που συντονίζει τη δραστηριότητά τους ζητά να φανταστούν ότι είναι 

ο Κλοβ που εδώ και καιρό ζει στο σκοτάδι και του οποίου η μνήμη ολοένα και 

περισσότερο χάνεται. Ο κύριος τρόπος που διαθέτει για να επικοινωνεί με το 

σώμα του είναι η αφή. Τα παιδιά καλούνται να ψηλαφήσουν τα 

χαρακτηριστικά του προσώπου και του σώματός τους δίνοντας στο καθένα τη 

σημασία που θα έδινε ένα άτομο που ζει μέσα στην αγωνία μήπως τελικά 

λησμονήσει την εικόνα του ίδιου του του εαυτού. 

2η φάση: Ανίχνευση σκέψης 

Ο δάσκαλος, σε ρόλο Κλοβ, μπαίνει στο κέντρο του κύκλου και ζητά από τα 

παιδιά να διατυπώσουν το καθένα με τη σειρά μια σκέψη του απομονωμένου 

και εγκλωβισμένου ατόμου. Στη συνέχεια, όλα μαζί επαναλαμβάνουν 

ψιθυρίζοντας τη φράση τους, κινούμενα κυκλικά γύρω από το δάσκαλο – σαν 

να είναι συγκεχυμένες σκέψεις στο μυαλό του Κλοβ. 
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3η φάση: Τα προσωπικά υπάρχοντα του ρόλου – Ορισμός του χώρου. 

Από τα αντικείμενα τα οποία βρίσκονται μέσα στην αίθουσα ή έχουν μαζί τους 

ο δάσκαλος και οι μαθητές , επιλέγονται από τα παιδιά δύο ή τρία, τα οποία 

είναι εκείνα που ο Κλοβ κατόρθωσε να περισώσει και τα έχει μαζί του. Τα 

αντικείμενα αυτά τοποθετούνται στο χώρο με τρόπο δηλωτικό της χρήσης ή 

της σημασίας του για τον Κλοβ.  

 

 

Οι καθημερινές ανθρώπινες σχέσεις πριν την καταστροφή: 

Σκηνές – Ανίχνευση σκέψης –Τα πέντε επίπεδα του νοήματος μιας 

πράξης – Τίτλοι 

 

Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και κάθε μία αναπαριστά μια σκηνή ανάμεσα 

στον Κλοβ και σε έναν από τους σημερινούς φυλακισμένους του κατά την 

περίοδο πριν από την καταστροφή. Το στιγμιότυπο θα πρέπει να είναι 

χαρακτηριστικό του πόσο λανθασμένη ήταν αυτή η σχέση – με την ευθύνη είτε 

του Κλοβ είτε των άλλων - , με Κλοβ να αντιμετωπίζει τους φυλακισμένους του 

ουσιαστικά σαν σκουπίδια. 

 Σε κάθε ομάδα ανατίθεται να παρουσιάσει μια σχέση που εντάσσεται 

σε έναν από τους παρακάτω τομείς (έτσι ώστε τελικά να υπάρξει μια πιο 

ολοκληρωμένη εικόνα των ανθρώπινων σχέσεων πριν από την καταστροφή): 

οικογένεια συναισθηματική ζωή (π.χ. φιλία) επαγγελματική ζωή, δημόσια ζωή 

(εκπαίδευση, πολιτική, θρησκεία, τέχνη κτλ), Τα παιδιά μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν και κάποιο ή κάποια από τα αντικείμενα που υπάρχουν 

αυτή τη στιγμή στο υπόγειο του Κλοβ. Ο δάσκαλος ενθαρρύνει κάθε ομάδα με 

σχετικές ερωτήσεις ή παρέχοντας περαιτέρω εξηγήσεις αλλά και 

προσφέροντας βοήθεια, όπου χρειάζονται τα παιδιά, τόσο για το περιεχόμενο 

όσο και για τη μορφή της σκηνής τους. 

 Ζητείται από τις ομάδες να ξεκινήσουν και να ολοκληρώσουν τη 

σύντομη σκηνή τους με παγωμένη εικόνα. Μόλις κάθε ομάδα καταλήγει στην 

τελική παγωμένη εικόνα, ο δάσκαλος ζητά από τα υπόλοιπα παιδιά να κάνουν 

ανίχνευση της σκέψης του Κλοβ και του άλλου ατόμου με το οποίο αυτός είχε 

σχέση. Έπειτα, προχωρά σε ερωτήσεις προς τους συμμετέχοντες στη σκηνή 

(ενώ αυτοί παραμένουν στους ρόλους τους), με στόχο την καλύτερη 

κατανόησή της. Αξιοποιεί τη μέθοδο τα πέντε επίπεδα του νοήματος μιας 

πράξης (πράξη – κίνητρο - προσδοκία – πρότυπο/μοντέλο – φιλοσοφία/αξίες). 

Τέλος, παρακινεί τα παιδιά να δώσου ένα τίτλο στη σκηνή που μόλις είδαν. 

Στο τέλος αυτής της δραστηριότητας, ο δάσκαλος συνοψίζει της αξίες που 

κυριαρχούν στις ανθρώπινες σχέσεις πριν από την καταστροφή. 
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Διάδρομος συνείδησης: Εσωτερική ανασκόπηση και διερεύνηση. 

 

Οι μαθητές σχηματίζουν δύο σειρές ό ένας απέναντι από τον άλλον, Καθένας, 

ξεκινώντας από τον πρώτο της κάθε πλευράς και συνεχίζοντας εναλλάξ, 

διέρχεται, σε ρόλο Κλοβ, μάσα από το διάδρομο που σχηματίζεται και ακούει 

της φράσεις που λέγονται δεξιά και αριστερά του. Μόλις φτάσει και στο 

τελευταίο ζευγάρι, παίρνει και αυτός τη θέση του σε μία από τις δύο σειρές κι 

αρχίζει να επαναλαμβάνει τη φράση του. 

 

1η φάση 

Κάθε παιδί θυμίζει στον Κλοβ μια εικόνα φωτός. Είναι καλό να τονιστεί στην 

αρχή ότι δεν είναι αναγκαίο όλες οι εικόνες να είναι θετικές. Για παράδειγμα, 

εκτός από τη λιακάδα ή τη φωτιά στο τζάκι, εικόνα φωτός είναι και η 

ανακριτική λάμπα ή η πυρηνική έκρηξη. 

Στόχος: Να έρθουν στην επιφάνεια ποικίλες εικόνες του κόσμου και να 

επισημανθεί ότι το ίδιο πράγμα μπορεί να είναι και θετικό και αρνητικό. 

 

2η φάση 

Ο διάδρομος ξαναρχίζει και τώρα τα παιδιά προτείνουν το καθένα μια εκδοχή 

του τέλους της ανθρωπότητας . Είναι καλό αρχικά να διευκρινιστεί πως οι 

εκδοχές της καταστροφής μπορεί να είναι φυσικά να μην σχετίζονται 

αποκλειστικά με το περιβάλλον αλλά και με την ηθική στάση του ανθρώπου 

αλλά και την ποιότητα των σχέσεων που αυτός δημιουργεί. Για παράδειγμα 

εκτός από το λιώσιμο των πάγων ή τη πτώση κάποιου μετεωρίτη, πιθανές 

εκδοχές μπορεί να είναι το τέλος του έρωτα οι διαιωνιζόμενοι πόλεμοι, η 

ακατάπαυστη μάχη για την εξουσία, η πλήρης άρνηση του θείου, η επιλογή 

της εγκληματικότητας ως και καθημερινής ηθική κτλ. 

Στόχος : Να γίνει μια πρώτη σύνδεση των αξιών που εφαρμόζει στις 

διαπροσωπικές του σχέσεις και επιλογές ο άνθρωπος αυτές που ρυθμίζουν  

τη σχέση του με το σύνολο της ανθρωπότητας, το περιβάλλον, την ιστορία, 

την ύπαρξή του. 

 

 

Ο Κλοβ (ΔσΡ) συζητάει με το alter egoτου (συλλογικός ρόλος): 

Τα ερωτήματα 

Τα παιδιά χωρίζονται σε τρεις ομάδες σε κάθε μία από τις οποίες δίνεται ένα 

χαρτάκι με ένα από τα ερωτήματα του Κλοβ. Δίνεται χρόνος, προκειμένου η 

κάθε ομάδα να επεξεργαστεί τα ερωτήματά της, ενώ και πάλι ο δάσκαλος 
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ενθαρρύνει και συμβουλεύει τα παιδιά. Στη συνέχεια, ο δάσκαλος, σε ρόλο 

Κλοβ συζητά φωναχτά με την κάθε ομάδα (τα παιδιά σε συλλογικό ρόλο, alter 

ego του Κλοβ), ζητώντας απάντηση στα ερωτήματά του. Η συζήτηση με την 

κάθε ομάδα διαρκεί μέχρι ο δάσκαλος να θεωρήσει ότι έλαβε ικανοποιητική 

απάντηση. Με το πέρας κάθε συζήτησης, καλό είναι να ανακεφαλαιώνει τα 

κυριότερα σημεία των απαντήσεων.  Φυσικά, ο δάσκαλος δεν πρέπει να 

διστάζει να ζητά επιπλέον εξηγήσεις από τα παιδιά, να θέτει επιπρόσθετα 

συναφή ερωτήματα και να αναγκάζει την κάθε ομάδα να βελτιώνει την 

απάντησή της σκεπτόμενη με μεγαλύτερο εύρος και σε μεγάλο βάθος. Τα τρία 

ερωτήματα είναι τα εξής: 

 

• Τι συνήθως ονομάζεται «κακό» και τι πραγματικά εγώ πιστεύω ότι 

είναι; 

 

• Σε ποιους τομείς των ανθρώπινων σχέσεων/της ανθρώπινης 

δραστηριότητας/ της ύπαρξης μπορώ να εντοπίσω το κακό και πως 

αυτό συνδέεται με τον εκφυλισμό της αξίας της ανθρωπιάς και, άρα, με 

ένα πιθανό τέλος της ανθρωπότητας; 

 

• Κατά πόσο ισχύει η άποψη ότι το κακό «ξανάρχεται χειρότερο»;  

 

 

Το δικαστήριο της ανθρωπότητας: Παιδιά σε συλλογικό ρόλο του Κλοβ, 

ΔσΡ – Οραματισμός της κρίσης 

Τα παιδιά αναλαμβάνουν όλα μαζί το ρόλο του Κλοβ. Ο δάσκαλος μπαίνει στο 

ρόλο του οραματισμού της κρίσης. Παρουσιάζεται στον Κλοβ ως κάτι άπιαστο, 

κάτι που προέρχεται από μία ανώτερη σφαίρα. Του εξηγεί πως οι 

συμπαντικές δυνάμεις αποφάσισαν να δώσου – μέσω αυτού, του επιζήσαντος 

της καταστροφής- μια δεύτερη ευκαιρία στο γένος των ανθρώπων, αρκεί να 

δώσει σε αυτόν, τον Οραματισμό της Κρίσης, μια ισχυρή επιχειρηματολογία 

υπέρ της ανθρωπότητας. 

 Ο δάσκαλος σε ρόλο συζητά με τα παιδιά μέχρι το σημείο εκείνο όπου 

θα κρίνει η επιχειρηματολογία τους είναι ικανοποιητική, πειστική. Δεν πρέπει 

να διστάζει να καταδεικνύει τα αδύνατα σημεία της, αλλά και να ενθαρρύνει να 

διατυπώσουν και επιχειρήματα υπέρ της ανθρωπότητας που δεν εμπίπτουν 

στη λογική(π.χ. εικόνες, ήχους, συμβάντα μνήμες κτλ., που αναδεικνύουν τη 

θετική πλευρά της ύπαρξης). Μπορεί ακόμα να αντλήσει στοιχεία από τις 

σχέσεις του Κλοβ πριν από την καταστροφή (βλ, Σκηνές), για να τον κάνει να 

συνειδητοποιήσει τα σφάλματά του. Ιδιαίτερα θα πρέπει να επιμείνει στην 

απάντηση του ερωτήματος : «Ποιες αξίες πρέπει να προτάξει στη νέα του 

περίοδο ο άνθρωπος, προκειμένου να δικαιολογείται η ύπαρξή του;». 
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 Στο τέλος της συζήτησης, ο δάσκαλος μπορεί να ανακεφαλαιώσει τη 

βασική επιχειρηματολογία των παιδιών – Κλοβ υπενθυμίζοντάς του(ς), πριν 

φύγει, τις δεσμεύσεις που από εδώ και πέρα αναλαμβάνει. 

 

Αναστοχασμός 

Ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο, προτείνεται μία από τις επόμενες 

δραστηριότητες: α) Ομαδικό γλυπτό με θέμα την αξία την οποία τα παιδιά 

θεωρούν πιο σημαντική για τον άνθρωπο. β) Τοποθετείται στον τοίχο ή στο 

πάτωμα ένα μεγάλο χαρτί με το περίγραμμα μιας ανθρώπινης μορφής. Τα 

παιδιά καλούνται να γράψουν στο εσωτερικό του περιγράμματος εκείνες τις 

αξίες που αναδεικνύουν τον άνθρωπο σε σχέση με τον εαυτό του και στο 

εξωτερικό του αυτές που τον εξανθρωπίζουν στη σχέση του με τον υπόλοιπο 

κόσμο. 


